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Forsikring & Pension takker for muligheden for at kommentere på udkastet til
forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Det er generelt Forsikring & Pensions opfattelse, at lovforslagets implementering af reglerne er meget tro mod direktivteksten. Vi har dog et par bemærkninger til forslaget, som følger nedenfor.
Ændring af selskabsloven
Det fremgår af forslaget til lov om ændring af selskabslovens § 139, at den øverste
ledelse i børsnoterede selskaber skal udarbejde en vederlagspolitik for bestyrelsen
og direktionen, som skal godkendes på selskabets generalforsamling.
Lovforslaget vil medføre, at der fremadrettet gælder to parallelle regelsæt vedrørende aflønning for forsikringsselskaber1. Dels det foreslåede regelsæt som implementeres i selskabsloven, og dels det regelsæt som allerede er implementeret
i lov om finansiel virksomhed (FIL). Det planlagte arbejde omkring en opsplitning
af FIL bør samordne de to regelsæt for forsikringsområdet, så der bliver klarhed
over gældende regler på området.
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Ændring af lov om finansiel virksomhed (FIL)
Lovforslagets ændring af FIL vedrørende aktivt ejerskab (ny §§ 159 og 160) indeholder en forpligtelse for forsikringsselskaber til at offentliggøre, hvordan hovedelementerne i deres aktieinvesteringsstrategi er i overensstemmelse med profilen og varigheden af deres forsikringsmæssige forpligtelser.
Forsikring & Pension skal her gøre opmærksom på, at det bør præciseres i lovbemærkningerne, at offentliggørelse af information om aktieinvesteringsstrategi mv.
nødvendigvis må tilgodese et hensyn til at beskytte selskaber mod en forpligtelse

’gruppe 1-forsikringsselskab, der udøver virksomhed omfattet af bilag 8 eller
forsikringsselskaber, der udøver genforsikring af livsforsikringsforpligtelser’ herefter benævnt forsikringsselskaber
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til at offentliggøre informationer, hvis offentliggørelse kan være til ugunst for selskabet i en konkurrencemæssig henseende.
Derudover bør det præciseres i bemærkningerne til § 159, stk. 2, nr. 1, litra a-d,
at forsikringsselskaber kan benytte oplysningerne i rapporterne fra porteføljemanageren til at iagttage forpligtelserne efter litra a-d.
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Endelig bør det fremgå af bemærkningerne til § 159, at omfanget og udøvelsen
af aktivt ejerskab beskrevet i politikken kan ses i lyset af et proportionalitetsprincip, hvori der tages højde for porteføljeallokering, ejerandel i de pågældende selskaber og en vurdering af behovet for at udøve indflydelse på de enkelte selskabers drift og/eller strategi ud fra en god selskabsledelses-betragtning (som der
også er lagt op til i anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (2016)).
Hvilket ikke vurderes at være i modstrid med aktionærrettighedsdirektivet.
Administrative omkostninger
Afslutningsvis vurderer vi, at lovforslagets overslag over administrative konsekvenser for erhvervslivet på 5 mio. kr. er et ganske lavt skøn. Det må forventes,
at de skærpede krav til rapportering og offentliggørelse af oplysninger vil medføre
væsentlig større omkostninger.
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